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cu privire la plata pentru activităţile de doctorat şi pentru alte activităţi salarizate 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 536/2011 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36  prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa 

din 06.02.2014,  
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Aprobarea plăţii pentru activităţile de doctorat şi pentru alte activităţi salarizate (activități 
privind conducerea și îndrumarea doctoranzilor) după cum urmează: 

1. Onorariu conducător de doctorat: 

a) 230 lei/lună/doctorand în stagiu – 2300 lei/an, pentru conducătorii de doctorat cu funcția 
de bază la altă instituţie, precum şi pentru conducătorii de doctorat cu statut de pensionar; 

b) acordarea unui spor la salariul de bază de până la 5% , în funcţie de numărul de 
doctoranzi, pentru conducătorii de doctorat cu funcția de bază la Universitatea din Pitești. 

2. Alte activităţi: 

 - membru în comisii de susţinere a proiectelor/rapoartelor ştiinţifice:  

  50 lei/oră x 2  ore x 3 membri – 300 lei x 2 activităţi/an – 600 lei/an; 

 - membru în comisiile de admitere la doctorat – valoarea taxei de admitere (cheltuială 
salarială) va fi distribuită membrilor comisiei. 

Art. 2  Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 
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